Kelly Science is momenteel op zoek naar meerdere Technicians I voor een laboratoriumfunctie in een
internationaal bedrijf, gevestigd in Leuven en gespecialiseerd in de chemische sector.

Dagelijkse verantwoordelijkheden
• Syntheseplaten voorbereiden klaar voor synthese: wassen, drogen, fritten en membraan laden;
• Uitvoeren van lab schoonmaak en decontaminatie protocollen;
• Het lab ordelijk en functioneel houden;
• Uitvoeren van kwaliteitscontroles;
• Optische dichtheidsmetingen;
• Verwisselen van afvalcontainers en afvoeren van afvalmateriaal;
• Zorgen voor voldoende voorraad in het lab;
• Assisteren bij algemeen onderhoud van het laboratorium;
• Bijhouden van nauwkeurige en gedetailleerde product- en instrumentadministratie ;
• Assistentie verlenen aan de technicus II-III ;
• Communiceren met alle collega's en het management;
• Andere taken uitvoeren zoals gespecificeerd door het management;
• Melden van eventuele problemen aan het management;
Vereisten
• In het bezit zijn van een diploma middelbaar onderwijs (wetenschappen richting is een pre) of gelijkwaardige
werkervaring;
• Uitstekende computervaardigheden, waaronder kennis van internet, Microsoft Excel en Microsoft Word;
• Hij/zij moet zich kunnen aanpassen aan veranderingen in het process;
• Je moet gedetailleerd kunnen werken in een snelle omgeving;
• Herhalende werkzaamheden kunnen uitvoeren volgens vaste procedures;
• In groep of zelfstandig kunnen werken;
• Op een professionele manier kunnen omgaan met medewerkers en alle managementniveaus ;
• Moet vloeiend Engels kunnen lezen, schrijven en spreken;
• Meer dan 40 uur per week kunnen werken, indien nodig.
Op de hoogte zijn van het beleid van de onderneming inzake kwaliteits- en milieubeheer en bijdragen tot dit beheer
door de vereisten van de ISO 9001-, 13485- en 14001-normen en de interne procedures en werkinstructies na te
leven.

Beschikbaarheid
o Vroege dienst: 6.00 uur tot 14.30 uur tijdens Covid
o Late dienst: 13.30 uur tot 22.00 uur tijdens Covid
o Nachtdienst: 21.45 uur tot 06.15 uur tijdens Covid
Contact:
Astrid Van Tornout : astrid.vantornout@kellyservices.be
Joana Serpa : joana.serpa@kellyservices.be
https://www.kellyservices.be/

